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- "Pierwszy raz.
Tylko to ma jakąkolwiek wagę. Smak. Wszystko, co potem, jest
już tylko odbiciem odbicia. Dlatego zwiększamy dawkę. Z trawki
przechodzimy na kwasy. Z monogamii w orgie. Znajdujemy coraz
wyższe budynki, z których można skoczyć, ale to nic nie daje.
Tylko lot w dół się wydłuża. Zawsze już tylko w dół.
Tylko pierwszy raz ma jakieś znaczenie.
I ostatni"

Późnym wieczorem przysysam się do kranu i piję.
Piję.
Piję, prawie się dusząc. Piję, jakbym wlewał w siebie najlepsze
trunki świata, szampany za tysiąc euro, stuletnią whisky, krew
Chrystusa, Jej ślinę.
Piję. Wodę z górskiego strumienia, morza, piję oceany. Piję wodę
z zardzewiałego kranu.
Ostatni raz.

Instynkt przetrwania u kogoś, kto wcale nie chce przetrwać.
Zagadkowe. Zupełnie jakby organizm dokonał puczu. Przejmował
powoli ośrodki dowodzenia. Ty już tu nie rządzisz. Zwariowałeś,
a my nie mamy zamiaru ginąć razem z tobą. Będzie nowym lider.
Poczekaj. Jeszcze zobaczysz.
Zamknąć się!
Zobaczysz.
Zamknąć się.

Siedzę przy komputerze i patrzę w drzwi, to znaczy w okno.
Staram się uspokoić. Odpalam jakiś kolorowy portal. Newsy,
memy, ploteczki. Szafiarki i zamachy. „Ten kasjer z Kanady
podbił serca internautów”. Klikam. Nie ładuje się. Po czterech
sekundach czekania daję za wygraną. O nie, kasjerze z Kanady,
nie ukradniesz mi pięciu sekund życia. Przeskakuję dalej,
oglądam innych kasjerów, którzy dla niepoznaki przebrali się za
celebrytów,

polityków,

szczeniaczki,

kobietę,

która

zjadła

najostrzejszą papryczkę na świecie, graczy gier komputerowych,
którzy reagują na to, jak inni gracze gier komputerowych
reagują na to, jak inni gracze gier komputerowych grają. Gramy
dalej.

Mój

szef

po

drugiej

stronie

sali

z

przyklejonym

uśmiechem, Adrianek. Dwa lata młodszy ode mnie.
„Ten młody kierownik podbił serca rady nadzorczej, notorycznie
wchodząc im w dupę”.
Na ekranie miga, że ktoś znalazł sposób na zbudowanie jędrnej
sylwetki bez ćwiczeń i teraz właściciele siłowni go nienawidzą.
Wyobrażam sobie, że gdzieś po drugiej stronie, być może w
Kanadzie, jakiś właściciel siłowni to czyta i zalewa go właśnie
krew. Krew, bójka w nocnym, przejechana kobieta na pasach,
paski będą modne w tym roku. Wszystko zlewa się w całość,
jeden gigantyczny news, który się nigdy nie kończy, a ja już nie
potrafię znaleźć w sobie najmniejszych emocji. Zimno. Klima
działa. Biuro pracuje. Wszystko jest w jak najlepszym porządku.

